
 

Privacy beleid  

 

Onderstaand privacy beleid is van toepassing op alle overeenkomsten met 1-Line Safety & 

Security Management B.V., hierna te noemen 1-Line, gevestigd aan Pieter Lieftinckweg 1, 1505 HX 

te Zaandam. 

1-Line is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die 1-Line verwerkt: 

- Naam 

- Geslacht 

- Adres 

- Contactgegevens (mail en telefoonnummer) 

- Paskaart/sleutelgegevens 

1-Line verwerkt deze gegevens omdat u veiligheids- en/of beveiligingsdiensten bij ons afneemt. U 

heeft deze gegevens bij het inregelen van de dienstverlening verstrekt. 

 

Bijzondere persoonsgegevens: 

1-Line verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

 

Doel & grondslag verwerking persoonsgegevens: 

1-Line verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening 

alsmede de facturatie. Tevens gebruikt 1-Line uw persoonsgegevens om u te informeren over 

wijzigingen van onze diensten en producten. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens: 

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden 

Naam en geslacht Tot uiterlijk 3 jaar na 

opzegging overeenkomst 

Uitvoering dienstverlening, 

facturatie  

Adres Tot uiterlijk 3 jaar na 

opzegging overeenkomst 

Uitvoering dienstverlening, 

facturatie  

Contactgegevens Tot uiterlijk 3 jaar na 

opzegging overeenkomst 

Uitvoering dienstverlening, 

facturatie  

Paskaart/sleutelgegevens Tot uiterlijk 3 jaar na 

opzegging overeenkomst 

Uitvoering dienstverlening 

 

U heeft het recht om: 

- Uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, 

- Uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van uw persoonsgegevens door 1-Line, 

- En het recht op gegevens overdragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar 

u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 



 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@1-line.eu 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

1-Line deelt uw persoonsgegevens met derden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van 

de dienstverlening. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een 

verwerkersovereenkomst gesloten om een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

uw gegevens te garanderen.  

 

Technieken: 

- 1-Line maakt gebruik van analytische cookies 

- 1-Line maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming 

 

Nieuwsbrief: 

1-Line verstuurd geen nieuwsbrieven. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens: 

1-Line neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 

niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

servicedesk@1-line.eu of bel naar 020 - 2629923. 
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